
Ativação da licença institucional 
no Citavi 5 
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APRESENTAÇÃO 

Citavi é uma ferramenta para gerenciamento de referências 
bibliográficas. Assim, em vez de nos preocuparmos em saber na ponta da 
língua todas as regras para normalização de referências e citações, 
preenchemos formulários para os documentos que queremos citar em nossos 
trabalhos acadêmicos para que o Citavi organize os dados e estruture as 
referências e as citações de acordo com o padrão desejado. Em outras 
palavras, transferimos para o Citavi a responsabilidade técnica de padronizar 
as referências e citações, de modo que podemos dedicar mais atenção à 
elaboração do nosso próprio texto. 

Diferentemente de outros aplicativos similares, Citavi é mais do que um 
gestor bibliográfico e oferece recurso para fichamento de texto, 
armazenamento de citações, cronograma de atividades e outras pequenas 
utilidades que facilitam o trabalho com referências bibliográficas. 

Desta forma, Citavi aplica-se não só ao desenvolvimento de trabalhos 
acadêmicos, mas também à gestão de uma biblioteca particular, ao 
gerenciamento de comutações bibliográficas e outras atividades em que a 
tônica seja a gestão de títulos bibliográficos. 
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ATIVAR A LICENÇA INSTITUCIONAL 

Apresentamos a seguir um guia visual para 
auxiliá-lo(a) na ativação da licença institucional. 

Para começar, acesse: https://citavi.com/ufu. 
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Escolha o tipo de 

vínculo com a 

UFU... 

... e insira seu e-mail 

institucional 

(domínio @ufu.br). 
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Em sua caixa de 
e-mails, clique 

Confirmar: 
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Prossiga com o preenchimento 
do cadastro: 
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Insira o e-mail institucional e a senha cadastrada 
no Citavi Web para acessar os dados da licença... 
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... e clique Copie os dados de 
licença para a área de 

transferência. 



LICENCIANDO O APLICATIVO 

Depois de ativada a licença institucional e 
instalado o Citavi para Windows, é hora de 
licenciar o aplicativo. 
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Na página inicial do Citavi para 
Windows, selecione Dados de licença. 

Selecione 
Introduzir  

licença 
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Leia e aceite os 
termos de uso do 

aplicativo 
e... 

... os dados da licença 
aparecem na caixa de 

diálogo. Confirme. 
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Licença ativada com sucesso. 
Bons estudos! 
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Está disponível a versão beta do Citavi 6! 
 

Muitas novidades e agora você também 
conta com uma cloud, para você acessar 

suas referências em qualquer lugar. 
 
 
 
 
 

Experimente: 
https://www.citavi.com/de/citavi6beta.html  
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DÚVIDAS? 

Setor de Referência da  

Biblioteca Central Santa Mônica 

+55 34 3239-4196 

seref@dirbi.ufu.br 

 

Se preferir, agende um treinamento 
para aprender a usar o Citavi em sua 

produção acadêmica. 
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Material de apoio 

• Introdução rápida: 
https://www.citavi.com/service/pt/docs/Citavi_5_Intro
ducao.pdf 

• Manual Citavi 5 (em alemão, inglês e espanhol): 
https://www.citavi.com/sub/manual5/en/index.html 

• A Tour of Citavi 5 (em inglês): 
https://www.citavi.com/service/en/docs/Citavi_5_Slide
shows.pdf 

• Citavi Forum (em alemão, inglês e espanhol): 
https://support.citavi.com/forum/index.php  

• Perguntas Frequentes (em alemão, inglês e espanhol): 
https://citavi.useresponse.com/knowledge-base 
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